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OS CENTROS DE CIÊNCIAS E SABERES E A 
MOBILIZAÇÃO DOS POVOS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS EM TEMPOS DE PANDEMIA

Murana de Oliveira Arenillas327

Marcos Alan Costa Farias328

Queria deixar registrado nossa indignação enquanto liderança, 
representante do nosso povo, eu quero dizer que não é só os 

Kambeba de Santa Terezinha que estão passando por dificuldades, 
todas nossas aldeias também estão, mas infelizmente o descaso é 

muito grande, eu acho que nós vamos sobreviver à essa pandemia 
apenas com a cara e a coragem, com a força de vontade usando a 

nossa própria cultura para a gente se salvar.

Eronilde Fermin Kambeba, 28 de abril de 2020.

Pretendo descrever neste texto, de maneira resumida, como povos e 
comunidades tradicionais, que ergueram em seus territórios museus vivos, 
estabelecendo uma relação dinâmica entre a memória social e os artefatos 
selecionados para serem mantidos em exposição, estão sendo afetados nestes 
tempos de pandemia. Antes de tudo cabe salientar que a gestão tutelar das 
condições sanitárias a que se encontram submetidos esses grupos étnicos tem 
suscitado questionamentos de várias ordens. Os museus vivos a que me refiro 
são designados como Centros de Ciências e Saberes (CCS’s), implementados 
com apoio do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA), e 

327. Doutoranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História – PPGH/ UFAM. Pesquisado-
ra do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia – PNCSA. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Amazonas (FAPEAM). E-mail: murana.ufam@gmail.com.
328. Doutorando em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social – 
PPGAS UFAM. Pesquisador do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia – PNCSA. Bolsista da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM). E-mail: marcosalan10@hotmail.com.
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visam estabelecer, em diferentes regiões amazônicas, um lugar social de 
valorização não-formal dos saberes tradicionais, levando em consideração as 
distinções existentes entre as unidades sociais. Tais centros ou museus vivos 
são resultantes de um processo de mobilização étnica como instrumento 
político fundamental para o reconhecimento identitário. Surgem como uma 
maneira de reivindicar e afirmar os “saberes” e “fazeres” representativos 
dos povos e comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos e também de 
quebradeiras de coco babaçu, seringueiros, castanheiros e demais extrativistas. 
Evidenciam um elemento de agregação, identidade coletiva e reconhecimento 
de lutas pelos direitos territoriais. Neste sentido, os CCS’s funcionam como 
experiências de criação de pequenos museus na Amazônia, como iniciativas 
autosustentáveis, mantidas por atos voluntários dos membros das próprias 
comunidades responsáveis por sua montagem e manutenção.

As relações sociais estabelecidas a partir do ato de colecionar, quando 
referidas aos processos museais informais, concernem a uma relação 
dinâmica entre os saberes tradicionais, a memória social e conhecimentos 
científicos, uma vez que essas iniciativas de articulação podem vir assegurar o 
fortalecimento dos direitos territoriais desses grupos. Outro fator relevante, 
resultado dessa iniciativa, é a decisão das comunidades de expor sua 
cultura através das peças em exibição selecionadas por critérios intrínsecos, 
compondo coleções. Importa sublinhar que todo o material coletado baseia-
se no que consideram como relevante de ser mantido em exposição. As 
escolhas são feitas, portanto, pelos próprios agentes das comunidades que 
abrigam os referidos CCSs.

Atualmente, os CCS’s já devidamente instalados totalizam nove 
inciativas. Acham-se consolidados como museus vivos distribuídos em 
diferentes regiões da Amazônia e em comunidades indígenas, quilombolas, 
de quebradeiras de coco babaçu e de trabalhadores rurais classificados 
oficialmente como “assentados”. São eles: 01) Centro de Ciências e Saberes 
(CCS) Museu Casa Branca, Assentamento Vila Conceição, Imperatrizm 
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(MA), inaugurado em março de 2016; 02) CCS Quilombola Mãe Anica, 
Alcântara (MA), inaugurado em agosto de 2016; 03) CCS Apolônio Machado, 
Penalva (MA), inaugurado em março de 2017; 04) CCS Tradicionais 
Kokama Antônio Samias, Aldeia Nova Esperança Kokama, Manaus (AM), 
inaugurado em junho de 2017; 05) CCS Espaço Cultural Indígena Kokama 
Yats+ +k+ra, Manaus (AM), inaugurado em junho de 2017; 06) CCS Escola 
da Cultura, São José da Povoação, Rio Mutuacá, Curralinho (PA), inaugurado 
em dezembro de 2017; 07) CCS Quilombolas, comunidade de Pau Furado, 
Salvaterra, Arquipélago de Marajó (PA), inaugurado em dezembro de 
2018; 08) CCS Karapãna, Aldeia Yupirungá, Tarumã-Açu, Manaus (AM), 
inaugurado em outubro de 2019; e 09) CCS da Comunidade Quilombola 
do Jauari – Francisco Melo, Rio Erepecuru, Oriximiná (PA), inaugurado em 
janeiro de 2020. É preciso ressaltar que todos os CCS’S apontados, nestes 
tempos de pandemia, encontram-se com suas atividades referidas à visitação 
suspensas, funcionando tão somente atividades intra-comunidade, que não 
pressupõem aglomeração. 

Para além destes nove CCS há também pelo menos dois outros em 
fase de consolidação. Compõem esse quadro: o CCS Quilombola do Rio 
Andirá, em Barreirinha (AM), e o CCS Kambeba, em São Paulo de Olivença 
(AM), ambos interrompidos pela pandemia. 

Os CCS se estabelecem para além da razão lógica dos critérios do 
colecionismo. Os agentes sociais responsáveis pela criação do museu 
vivo não possuem obrigatoriedade alguma com o sistema de classificação 
historicamente imposto. Colecionar artefatos e classificá-los não está 
vinculado à obrigatoriedade do trabalho de pesquisadores, das instituições ou 
dos museus envolvidos. As agências e agentes que usualmente determinam 
as modalidades de objetos a serem coletados são deslocados pelos membros 
das comunidades que passam a disciplinar os artefatos, elaborando as 
próprias fichas museográficas ou a modalidade segundo a qual apresentam 
os objetos (ALMEIDA e OLIVEIRA, 2017). Tais iniciativas além de discutir 
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novas possibilidades classificatórias, criticam a própria noção de classificação. 
Estamos diante de um quadro no qual, a partir dos CCS, os agentes sociais 
pesquisados selecionam, organizam, classificam e caracterizam o que é 
relevante para sua unidade e essa seleção se fundamenta num trabalho de 
conjunto e o acervo em exibição mostra-se indissociável das pautas e de lutas 
reivindicatórias de reconhecimento e afirmação dos fatores identitários e dos 
direitos territoriais.

De acordo com Almeida (2013) é a partir da consciência de si mesmos 
que os agentes sociais constroem uma identidade coletiva objetivada em 
movimento social. É através destas práticas mobilizatórias, politicamente 
construídas, que estes agentes sociais têm “conhecimento de seus direitos 
constitucionais” e “interrogam sobre suas relações com a política”.

Mediante estas considerações abordo neste texto, a partir de relatos 
de agentes sociais responsáveis pela gestão de CCS, a questão de como 
esses espaços sociais estão dispostos e reorganizados durante o período de 
pandemia decorrente do Covid-19 e como são por ela afetados. Selecionei 
para tanto quatro situações, sendo três delas referentes a dois povos 
indígenas, Karapaña e Kambeba, e a quarta concernente a quilombolas. Os 
depoimentos coletados de maneira virtual e remota vêm, portanto, de agentes 
sociais do povo Karapãna, da Aldeia Santa Maria e da Aldeia Yupirungá, 
ambas localizadas no Tarumã-Açu, em Manaus (AM), bem como do povo 
Kambeba, em São Paulo de Olivença, município localizado no Alto Solimões 
(AM), e da comunidade quilombola Jauari, em Oriximiná (PA). Reitero 
ainda que todas as entrevistas, relatos e depoimentos foram feitos de forma 
remota, sem qualquer contato presencial com membros das comunidades 
aqui referidas.

Os depoimentos aqui referenciados foram, sem exceção, registrados 
por meio de formato de texto, áudio e vídeo pelo aplicativo WhatsApp, 
ferramenta significativa que tem sido eficaz para os povos indígenas como 
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mecanismo de divulgação, registro e apoio às comunidades, uma vez que o 
recurso virtual consiste numa atração que dilui os limites físicos, ao mesmo 
tempo que dilui fronteiras (ALMEIDA, 2017). A realidade empiricamente 
observável de povos e comunidades tradicionais não possui conectividade 
síncrona, em tempo real. Logo, as ferramentas telemáticas assíncronas, dadas 
a partir de encontros diferidos, isto é off-line (CABERO, 2002), consistem 
numa modalidade de formação que favorece a conectividade interrupta 
característica das comunidades indígenas e quilombolas que possuem acesso 
remoto às ferramentas digitais on-line.

Antigos e novos embates vivenciados pelos povos e comunidades 
tradicionais

As aldeias indígenas e comunidades quilombolas, onde foram 
implementados os CCS, mantêm no cômputo de suas atividades cotidianas 
práticas museológicas. Atrelado a elas encontram-se os procedimentos 
relativos à visitação de pessoas de fora dessas unidades sociais. Neste sentido 
os CCS são espaços sociais que, além de reafirmarem a identidade étnica desses 
grupos, também funcionam como ambientes de estudo, pesquisa, visitação, 
ou melhor dizendo como um espaço social dinâmico de relações inter e intra-
comunitárias, isto é, entre os próprios indígenas entre si e entre eles e pessoas 
de fora do grupo. Contudo, diante do atual momento de pandemia, tem-se 
uma situação emergencial ou de exceção e novas formas de organização, 
pautadas nas medidas orientadas pelas autoridades de saúde, necessitam ser 
articuladas e postas em funcionamento para garantir a prevenção e a saúde 
desses grupos étnicos aqui relatados. Agora, não só estas unidades sociais, 
mas tantas outras pelo Brasil, têm que lidar não somente com os problemas 
territoriais, com a falta de políticas públicas e com o intrusamento constante 
de seus territórios, mas também com um vírus que tem alcançado profunda 
e tragicamente as aldeias indígenas e comunidades quilombolas.
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1-Marilda Karapãna, da Aldeia Santa Maria, narra que num primeiro 
momento sentiram que o isolamento social funcionaria como uma forma de 
impedir e controlar o direito de ir e vir, quando seus “costumes” de comprar 
certos mantimentos na cidade, de fazer exames médicos, bem como de 
resolver assuntos jurídicos, seriam de certa forma controlados. Para enfrentar 
passaram a privilegiar o autoconsumo, ou seja, os produtos do extrativismo 
têm sido essenciais para suprir necessidades alimentares. Segundo Marilda o 
fato de morarem em área rural permite que façam plantios de gêneros básicos 
(mandioca, batata) e se dediquem com mais empenho ao “extrativismo 
de frutos da mata” e ao beneficiamento (farinha) para o autoconsumo. A 
mesma autonomia não acontece quando fala no acesso aos serviços de saúde 
nestes tempos de pandemia. Cabe sublinhar que Marilda foi infectada pelo 
coronavirus. Repete que tem um acesso limitadíssimo às equipes de saúde 
instituídas oficialmente:

Ficamos sem o atendimento da Equipe de Saúde multidisciplinar 
do DSEI, só orientação por telefone e olhe lá, e o que tem nos 
ajudado nesse período [de pandemia] é o nosso conhecimento 
tradicional, plantas medicinais. O nosso pai tá doente e tem sido 
tratado dessa forma com remédios caseiros. Procuramos buscar 
informações de como se prevenir dessa doença nos meios de 
comunicação e se cuidar não só por nós, mas por todos à nossa 
volta. Cuidar da saúde física e, principalmente, do espírito de 
onde vem todo o equilíbrio, está sempre próximo com Tupãna 
(mata, ar, água) criador de tudo. O isolamento mudou a rotina: 
trabalho, estudo, atividades voltadas a Educação Escolar indígena 
e a prática de rodadas de conversas, o estar em coletivo. Ficamos 
mais em família cuidando um do outro em casa329.

329. Entrevista realizada com Marilda Karapãna em 14 de abril de 2020, via texto pelo aplicativo de Wha-
tsApp. 
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Marilda também comenta que o isolamento social afeta desde 
o psicológico até o físico. Algo recente que sem planejamento algum 
promoveu a paralisação das atividades de trabalho, as aulas e mudou 
de forma “violenta” a rotina diária. De acordo com seu depoimento os 
decretos assinados pelo governo precisam ser cumpridos para que o “pai 
de família” não seja penalizado, porém Marilda afirma que de toda forma 
o cidadão é penalizado com a falta de recursos financeiros para sustentar 
a família, pagar contas. Pelo fato de ser dispensado do emprego por conta 
da pandemia ela diz que as pessoas ficam sem saber como serão os dias 
de isolamento social. Mas mesmo assim, elas se mostram sempre buscando 
meios de sobrevivência, atendendo às normas de prevenção mesmo que de 
forma difícil até se criar esse “novo costume”. Marilda enfatiza, ainda, a falta 
de acesso à Equipe de Saúde Multidisciplinar do DSEI que no período de 
isolamento social, segundo ela: “foi retirada da área por conta do decreto do 
governo do estado nesse momento que mais precisávamos de assistência, a 
equipe só tem 1 enfermeira, 2 técnicos de enfermagem, não tem médico”. 
Ela continua: “então nesse momento só contamos com nosso conhecimento 
tradicional, que contribuiu muito, e com ajuda de Tupãna. O DSEI só veio 
dar assistência novamente após o quadro estar grave”. Porém, mesmo 
quando alguns adoecem e precisam ser removidos para o hospital, alguns 
resistem, preferindo ficar em casa, muito pelo fato de os hospitais já estarem 
em colapso. Marilda complementa:

se for pra morrer no hospital preferem morrer em casa, fizeram 
os tratamentos em casa mesmo após resistência, e uma que 
foi pro hospital, mas não fez exame de COVID, após tomar 
medicações no hospital por muito insistir pra voltar pra casa 
por estar se sentindo melhor, teve alta e terminou o tratamento 
em casa à base de hidrocloroquina, que o médico receitou no 
hospital, e algumas recomendações. E essa doença afeta também 
outras coisas como o trabalho diário de casa, de roça, porque 
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temos que resguardar, não sabemos a gravidade dessa doença e 
tudo fica abalado sem a direção do amanhã. O reflexo que ficará 
após tudo passar, que consequências teremos ainda não dá pra 
identificar, tudo é desconhecido, só sabemos que vamos precisar 
continuar nessa luta, com persistência, garra e força por nós e 
nossa descendência330.

2-Maria Alice Karapãna, da Aldeia Yupirungá Karapãna, considera 
uma luta invisível diante do difícil momento que cessam as atividades que até 
então definiam o cotidiano. Ela afirma:

A pandemia veio trazer para nós indígenas karapãna reflexão 
de como o ser humano está focado em ter e aparecer. Como eu 
estava em contato direto com os não indígenas seja nas audiências 
públicas, reunião de assuntos sociais como; educação, saúde, 
justiça, fundiária, sócio ambiental, horas no legislativo, executivo e 
Judiciário do estado do Amazonas.

Com as medidas preventivas estamos distantes de tudo isso, só 
trouxe a certeza de que os governantes querem ver a população 
na região amazônica ou no país amedrontados, angustiados, sem 
trabalho, saúde, educação do básico ao ensino superior, acesso ao 
básico para viver ou seja as vidas não interessam para os governos, 
só o poder. É uma luta invisível, pois não escolhe classe social, cor, 
religião, etnia, ideologias estamos todos correndo o mesmo risco. 
E os alimentos básicos industrializados estão escassos, temos que 
fortalecer o cultivo da agricultura familiar, o acesso as políticas 
públicas na agricultura sempre foi barrada devido a regularização 
fundiária. Mas estamos plantando331.

330. Entrevista realizada com Marilda Karapãna em 29 de abril de 2020, via texto pelo aplicativo de Wha-
tsApp.
331. Entrevista realizada com Maria Alice Karapãna em 14 de abril de 2020, via texto pelo aplicativo de 
WhatsApp.
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Na Aldeia Yupirungá está localizado o CCS Karapãna, inaugurado em 
26 de outubro de 2019. Este museu vivo, apesar de estar situado na aldeia 
Yupirungá, representa o povo indígena Karapãna que vive no Rio Cuieiras, 
Baixo Rio Negro e no Rio Tarumã-Açu afluente do Rio Negro.  Maria Alice 
narra que as visitas ao CCS foram suspensas. Relata ainda o fortalecimento 
do uso da medicina tradicional, bem como fez Marilda mediante a questão 
da suspensão do acesso à saúde indígena, que deveria ser assegurada pelo 
governo federal. Ela discorre:

Com o isolamento social as visitas estão suspensas na Aldeia 
Yupirungá Karapãna onde está o CCS karapãna. Poucas pessoas 
tiveram a oportunidade de conhecer a nossa trajetória de lutas. 
Com a mudança de uma vida corrida tenho mais tempo com meus 
familiares e parentes, temos que confiar mais em “Tupãna Turuçu 
umukaturu yandé”. Nós karapãna somos mais tímidos gostamos 
de estar mais em contato com água, ar, terra e florestas que é a 
nossa casa. [Esta pandemia] Tem servido para fortalecer o uso da 
medicina tradicional karapãna: chás, ervas, entre outros, e não só 
depender dos remédios fabricados em laboratório que enriquecem 
os grandes empresários farmacêuticos e outros. O acesso à saúde 
indígena foi suspenso na região do Tarumã-Açú, em Manaus - 
AM, e até o transporte de pacientes com mordidas de cobra é 
feito por conta própria. O meu sonho de ter uma graduação foi 
adiado.

As entrevistas realizadas, de maneira remota, com Maria Alice 
Karapãna e Marilda Karapãna, no mês de abril, já apontavam um 
desdobramento temerário à vida dos povos Karapãna. Os sintomas da 
Covid-19 se confirmaram em 05 famílias da Aldeia Santa Maria e da Aldeia 
Yupirungá. Com a evolução da doença, a partir de denúncias junto ao MPF, 
o DSEI-Manaus (Distrito Sanitário Especial Indígena) esteve presente na 
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aldeia Yupirungá para realizar atendimento ao cacique do povo Karapãna, Sr. 
Manoel Paulino Karapãna, que foi removido para a UPA-Manaus (Unidade 
de Pronto Atendimento). 

Em conversa via telefone, Maria Alice Karapãna, relatou o atendimento 
feito pelos enfermeiros e técnicos de enfermagem da DSEI-Manaus. 
Ressaltou que apenas um “teste rápido” foi feito por família, testando 
positivo para doença, toda a família foi diagnosticada como “POSITIVO para 
COVID-19”. Os Karapãna com sintomas mais leves, seguiram o tratamento 
em casa, seguindo a prescrição médica. Porém, a falta de medicamentos 
suficientes para todos os dias do tratamento, levou as famílias a recorrerem à 
medicina tradicional do seu povo332. 

Já o Cacique Manoel Paulino Karapãna e seu filho João Câncio da 
Silva Paulino Karapãna, conforme registro do  “Termo de referência DSEI 
Manaus/CASAI-MAO”, foram removidos pelo SAMU, constando como 
motivo da referência a Casai/Manaus “POSITIVO para COVID19 em 
teste rápido em estado clínico moderado apresentando perda de olfato, 
dispneia e desconforto respiratório” em registro assinado no dia 08 de 
maio de 2020333.  No dia 18 de maio de 2020, o cacique Manoel Paulino 
Karapãna, recebeu alta para continuar seu tratamento em casa, já seu filho, 
João Câncio da Silva Paulino Karapãna, às 07:00 horas da manhã do dia 
20 de maio de 2020, veio a óbito no hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, 
causa da morte “a)choque séptico; b)insuficiência respiratória; c)síndrome 
respiratória aguda grave”334. 

João Gancio era o primeiro filho do Sr Manoel Paulino indígena 
Karapãna e dona Otília da Silva indígena Piratapuia. 

332. Conversa informal realizada com Maria Alice Karapãna em 11 de maio de 2020, via ligação telefônica.
333. O “Termo de referência DSEI Manaus/CASAI-MAO” citado foi concedido por Maria Alice Karapãna 
por meio de registro fotográfico enviado em 12 de maio de 2020, via Whatsapp.
334. Certidão de óbito concedida por Maria Alice Karapãna por meio de registro fotográfico enviado em 
27 de maio de 2020, via Whatsapp.
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Acompanhou o trabalho do seu Manoel Paulino na FUNAI, 
chegou a trabalhar na Funai, serviu no Exército Brasileiro no 
1º BIS, uma pessoa tranquila, trabalhadora, sempre disponível a 
ajudar seja quem fosse, falava pouco, brincalhão, conhecedor de 
várias fibras da mata para construção de barracão ou malocão, 
madeira, palhas, traçado, caçador, pescador, entre outros 
conhecimentos tradicionais que compartilhou com aldeia Kuanã-
Rio Cuieiras, aldeia Santa Maria e aldeia Yupirungá. Foi um dos 
arquitetos do museu Karapãna (Centro de Ciências e Saberes 
Karapãna) no Tarumã-Açú Manaus/AM. Um ser humano que 
não teve oportunidade de ter um velório digno e nem cuidado no 
hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz como cidadão indígena e 
sem o direito de escolher como queria o seu tratamento de forma 

natural sem ser entubado (PAULINO, 2020). 

O povo Karapãna, enlutado, com muita dificuldade, segue resistindo e 
lutando contra Covid-19.

3-Somando às narrativas acima, Eronilde Fermim Kambeba, da Aldeia 
de Santa Terezinha, em São Paulo de Olivença (AM), destaca a realidade que eles 
enfrentam nesse período de pandemia, evidenciando sobretudo a falta de assistência 
médica e de reconhecimento. Eles vêm sofrendo não só pelas deficiências nos 
serviços de saúde, mas por serem “índios urbanizados” ou “índios da cidade” 
como dizem os funcionários da FUNAI que lhe recusam o RANI.

Decidi por colocar na íntegra a primeira parte do relato de Eronilde 
Kambeba, pelo fato dele revelar situações preocupantes somadas às demais 
realidades já registradas. Ela narrou o que se segue:

A pandemia tem afetado bastante a nossa população kambeba e 
nós não estamos tendo apoio de nenhuma esfera governamental, 
nem municipal, estadual e nem federal. O nosso povo não tem 
máscara, não tem álcool em gel, também não tem alimentação 
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e estão passando por uma necessidade. Eu tenho solicitado dos 
órgãos cestas básicas, ajuda para o meu povo, mas até o momento 
a gente não tem encontrado resposta. Inclusive eu levantei duas 
denúncias, uma carta de solicitação de apoio ao povo kambeba 
e uma outra sobre uma denúncia sobre o que nós estamos 
enfrentando sobre a saúde indígena em meio a pandemia. É uma 
falta de respeito o que a saúde indígena faz com o nosso povo, 
nós somos 15 aldeias Kambeba contando com Santa Terezinha 
que fica dentro de um dos bairros do município de São Paulo de 
Olivença. Nessa aldeia de Santa Terezinha, ao qual eu resido, tem 
31 casos suspeitos, 5 constatados e 4 que já foram curados, mas 
com o próprio esforço deles mesmos, com a própria resistência, 
usando as plantas medicinais, defumações, essências dos mato. 
A gente tá espantando esse vírus assim como a gente venceu a 
varíola lá no século passado, nossos ancestrais venceram. Então 
nesse mesmo contexto de cultura, nós estamos enfrentando a 
pandemia, porque os órgãos governamentais que era para zelar 
pelo bem da população, eles não zelam. Então eu abri uma 
denúncia contra a saúde indígena porque eles não estão dando 
suporte necessário para as aldeias da zona rural e para nós que 
moramos aqui próximo a zona urbana, dentro de um dos bairros 
de São Paulo de Olivença, na aldeia Santa Terezinha, que é um 
bairro Kambeba, nós não estamos tendo assistência nenhuma, 
ainda sofremos a descriminação do coordenador E. e também do 
presidente do Condisi (Conselho Distrital de Saúde Indígena) que 
é o S. M., ele fala que nós não temos direito de ser atendido pela 
saúde indígena porque nós somos índios urbanizados, só que na 
minha memória eu não lembro quando eu vim ou quando eu sai 
da minha própria aldeia. Desde quando eu me entendi, há 46 anos 
que eu tenho de idade, os meus ancestrais, avô, avó, bisavô, já 
moravam aqui nesse local que foi chamado antes de Wakariazal 
que quer dizer a casa do cari, a casa do líder, do chefe. Então, 
eu fico muito chateada com essa situação, é uma situação muito 
revoltante, o nosso povo não está sendo assistido por nenhum 
dos órgãos, nosso povo tá sofrendo muito! Eu escrevi carta para 



533 PANDEMIA E TERRITÓRIO

FUNAI, para SESAI, para o secretário da saúde indígena em 
Brasília, para os órgãos governamentais, instituições, pedindo 
apoio para o meu povo e eu não encontrei até agora uma resposta 
positiva. O MPF entrou em contato, mas eles ficam só pedindo 
documento, pedindo demanda, querendo que eu cite nome das 
pessoas, que eu vá atrás... eu falei que em meio a pandemia, eu não 
posso está saindo indo atrás de nome de pessoas. Se eu como líder 
estou falando que meu povo está afetado, está necessitando desse 
apoio, é porque estão. Então assim, eu vejo que as autoridades eles 
são muito acomodados, ou eles fazem alianças para prejudicar as 
pessoas menos favorecidas, principalmente nós indígenas, ou eles 
estão com má vontade. A única pessoa que respondeu favorável à 
nós foi uma procuradora do Alto Solimões da defensoria pública, 
mas também não foi porque ela quis, foi porque as autoridades 
lá dos outros estados que tem assim um conhecimento do nosso 
povo Kambeba através da minha pessoa como líder, pressionou 
as autoridades do Amazonas para olhar por nós porque uma vez a 
gente já foi quase extinto, e nós não vamos ser extinto novamente, 
ficando só a minoria, como foi no tempo da varíola. Então a gente 
está resistindo a essa doença somente com nossa força de vontade, 
usando a nossa cultura, sem ajuda de nada. O nosso próprio povo 
que está produzindo a mão com retalho de pano as máscaras, 
usando defumação de breu da floresta, como do sapo canauaru, 
breu da madeira, também folhas da medicina tradicionais, fazendo 
banho, fazendo amuleto para usar para espantar a doença. Então 
nós não estamos tendo o álcool em gel, a cesta básica, o material 
de limpeza, eu acho assim que a gente precisa sim desse material 
e que as autoridades deveriam fiscalizar os recursos que caem nas 
instituições governamental, municipal e federal, para onde que 
são desviadas esses recursos que não chegam até a população 
indígena. Então eu faço um apelo para você colocar aí dentro 
desse texto que nós Kambeba de Santa Terezinha não vamos 
aceitar descriminação, que nós queremos que seja lá quem for 
o responsável pela inclusão no SIASI (Sistema de Informações 
da Saúde Indígena) que nós queremos que cadastre a população 
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indígena Kambeba de Santa Terezinha para ser assistido pela 
saúde indígena porque nós merecemos respeito, porque aqui eles 
não dão direito para o índio, mas dão direito para o não índio 
andar dentro do carro do Pólo Base, usufruir dos remédios, dos 
materiais que chegam para a saúde indígena, enquanto nossos 
idosos que são uma relíquia para nós, são pessoas que nós temos 
todo o respeito, estão aí vulneráveis, não só ele como todos nós 
por conta desse descaso que acontece conosco.

Aqui eu estou muito atarefada, você sabe como é liderança, tem 
que zelar pelo povo, e em meio a pandemia os invasores estão 
invadindo as nossas Terras, nós estamos no conflito na aldeia 
Monte Tabor e Bom Jesus III e aqui em Castanhal do Ajaratuba 
com invasão de pessoas que estão se apoderando do momento 
crítico para invadir as nossas Terras. Então nós estamos precisando 
que as autoridades olhem por nós!335

A realidade à qual Eronilde está referida mostra o atual momento em 
que o povo Kambeba está enfrentando o Covid-19. Eronilde relata que o 
museu Omágua-Kambeba, museu criado com o intuito de abrigar as peças 
históricas do seu povo, que foram coletadas num trabalho arqueológico de 
superfície estavam sendo destruídas no município de São Paulo de Olivença, 
está com suas atividades suspensas. Do mesmo modo está adiada a sua 
ampliação, ou seja, a construção de um CCS Kambeba, que comporte os 
inúmeros artefatos do povo Omágua encontrados na região.

Enquanto o Museu Omágua, ele simplesmente parou, parou 
porque tá tudo parado, não tem como a gente ter contato com 
ninguém, não tá recebendo nenhuma ajuda, e como ele funciona 
em Santa Terezinha, requer recurso para pagar luz, deixar as 
cerâmicas limpas, material de limpeza. Então ele está parado, 

335. Entrevista realizada com Eronilde Fermim Kambeba em 28 de abril de 2020, via áudio pelo aplicativo 
de WhatsApp. Afim de preservar relações entre os agentes sociais e os órgãos de assistência de saúde indí-
gena, optamos por registrar apenas as iniciais de alguns nomes mencionados.
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porque as pessoas que sempre iam lá para olhar, para estudar sobre 
a história, contribuir, hoje não tem mais isso, acabou. Então nós 
estamos sofrendo muito por conta de não ter nenhum recurso, 
nenhuma renda que possa ajudar o nosso povo. E aí a gente está 
precisando desse apoio! A situação está precária, o povo que mais 
sofre é o povo que está na área de Santa Terezinha e entorno 
porque nós somos considerados índios urbanizados. Então por 
ser considerados dessa forma, estamos sofrendo preconceito dos 
políticos locais, da SESAI e de outros órgãos federal, municipal e 
estadual. O nosso povo está tendo um descaso muito grande e o 
nosso museu está parado, não teve andamento mais de nada, nós 
tínhamos muitos planos para o futuro, para construir uma casa 
para colocar as nossas cerâmicas, os nossos materiais antigos que 
são para nós uma relíquia cultural, mas parou, ninguém pode mais 
dar atenção, não tivemos mais contato com ninguém, aí estamos 
assim.

Erolnide finaliza complementando sua indignação diante do sofrimento 
que seu povo vive neste tempo de pandemia, relatando as diversas situações 
às quais estão sendo submetidos:

Ainda, em meio à pandemia, está acontecendo os furtos, as invasões 
nas nossas Terras, nas nossas casas, ameaças de morte, pessoas 
que usam da quarentena, que ficam sem pessoas transitando, 
para querer fazer mal para as pessoas. Além da pandemia, nós 
estamos enfrentando outro dragão, que são as ameaças de morte, 
as invasões nas nossas Terras, a fome que está no nosso meio. 
A gente não pode trabalhar, não pode manter o nosso povo e 
também nós não temos recursos para ter esses materiais de higiene 
pessoal, está difícil para nós! As doações que forem feitas para o 
nosso povo para nos ajudar, precisam ser feitas diretamente para 
nós através da nossa Organização dos Kambebas, porque se vir 
pelas mãos de terceiros, não vai chegar ao destino certo, como eu 
cobrei da procuradoria e eles falaram que iriam mandar através da 
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FUNAI, SESAI e Prefeitura Municipal, mas eu tenho certeza que 
além deles propagarem a política, eles ainda irão querer ameaçar 
as famílias, só irão receber as cestas básicas se votarem neles, 
como está em ano de política, de eleição, eles irão querer dar as 
cestas básicas em troca de voto. Agora a pouco eu recebi duas 
lideranças da comunidade Bom Jardim III e Monte Tabor, que 
trouxeram demanda para nós de invasão de peruano invadindo 
a região lá, invadindo nosso território e ameaçando de morte. A 
gente reclamou para o coordenador da FUNAI, da CTL local, eles 
responderam que se a gente fizer algum coisa, quem vai responder 
somos nós, não estão nem aí para a gente, se nós praticarmos 
algum crime, o indígena que vai responder pelos seus atos. Não 
deram nenhum apoio que vão interferir e anteceder por nós. Isso 
é muito ruim! [...].

Nossa situação é muito triste enquanto indígena Kambeba, eu 
assim como liderança eu sou uma pessoa muito forte, porque se 
eu fosse fraca eu já teria entrado em depressão ou teria morrido 
porque o que eu não posso é passar fraqueza para o meu povo, eu 
tenho que passar é energia positiva e de resistência. Por que o que 
eu levo de humilhação desses órgãos por estar na frente lutando 
para pedir apoio para eles, eu sou humilhada, eu fui humilhada 
pelo E. da SESAI, pelo presidente do Condisi do Alto Solimões, 
eles me humilharam dizendo que o meu povo não merecia nada, 
não ter ajuda de nada, principalmente atendimento da saúde 
indígena, porque o nosso povo tá na área urbana. Só que o nosso 
povo, nossa aldeia, sempre esteve ali, nunca ninguém veio ou 
saiu de algum lugar, a gente sempre morou aí desde os nossos 
primeiros ancestrais. É uma falta de respeito com o nosso povo. 
O nosso povo fez uma eleição para a troca do conselho distrital 
para estar buscando ajuda nos Polos Base para comunidades de 
zona rural e o presidente do Condisi não aceitou, nós fizemos a 
denúncia para o MPF e até agora não tivemos resposta. Tudo isso 
está deixando o nosso povo vulnerável, a falta de escola, a falta do 
museu funcionar, a falta de ter uma estrutura, a falta de ter recurso 
para manter as famílias em quarentena, tudo isso está deixando a 
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gente vulnerável, enfraquecido, mas nós estamos resistindo, como 
guerreiros nós vamos resistir até o final, não para perder, mas para 
sermos vitoriosos.

4- No Pará, especificamente na comunidade quilombola Jauari, em 
Oriximiná (PA) onde o Centro de Ciências e Saberes Francisco Melo foi 
inaugurado em janeiro de 2020, os quilombolas relatam sobre a situação que 
estão vivenciando, bem como a maneira pela qual decidiram se manifestar 
sobre o museu em tempos de pandemia. O Sr. Hugo Melo, um dos líderes 
da associação local, destacou que a paralisação de visitas ao CCS se deu antes 
mesmo de haver um único caso de Covid-19 registrado em Oriximiná. A 
comunidade resolveu de forma conjunta paralisar tanto visitas na comunidade, 
quanto no museu de forma a seguir as orientações dos órgãos de saúde. Ele 
relata:

Então nesse presente momento está paralisado as visitas para 
conhecer o museu, e por uma decisão unânime de todos, onde todos 
concordaram que estamos vivendo um momento muito difícil e 
que possamos estar realmente isolados na nossa comunidade para 
que a gente não possa correr o risco de contaminar, de sofrer 
contaminações, nem de pegar essa doença336.

Francisco Hugo de Souza, coordenador da associação da comunidade 
Jauari, afirma que estão enfrentando dificuldades, ele diz: “a gente está aqui 
meio preso sem poder ir na cidade”337. Nilza Nira Melo enfatiza sobre a 
mesma situação citada por Francisco Hugo:

336. Relato enviado por Hugo Melo de Souza em 19 de maio de 2020, via áudio pelo aplicativo de What-
sApp.
337. Relato de Francisco Hugo de Souza em 27 de abril de 2020, enviado via vídeo pelo aplicativo de Wha-
tsApp.
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a gente está sofrendo muito, porque na floresta nós temos a 
comida, mas não temos o açúcar, o café, não temos o material de 
limpeza e nós não podemos ir na cidade, principalmente nós que 
temos já mais idade de 60 para frente. [...] Então para nós, estamos 
pensando que voltou a escravidão, porque nós estamos presos no 
quilombo sem poder ir na cidade338.

Como bem se percebe a situação tem afetado no Jauari não apenas a 
paralisação de visitas ao museu e/ou a comunidade, mas também os modos de 
vida desses quilombolas. Wildison Melo enfatiza que através dos decretos do 
governo municipal o número de pessoas para ir a cidade está limitado, o que 
dificulta muito para eles, porém ao mesmo tempo eles compreendem, pois é 
a forma de não expandir a doença. Para Wildison: “isso dificulta muito para 
nós, a gente que sempre teve a liberdade total para se comunicar e agora está 
tendo essas restrições”339. Vale ressaltar que o município de Oriximiná já possui 
casos confirmados de Covid-19, porém a comunidade Jauari, permanece com 
o acesso rigidamente controlado e não possui nenhum registro de infectados.

Diante desses mecanismos de controle sanitário e de gestão local dos 
serviços de saúde tanto para os indígenas, quanto para os quilombolas, cabe 
referirmo-nos ao conceito de biopolítica (FOUCAULT, 2008) por meio dos 
biopoderes nos atos de Estado que viabilizam uma forma de poder que controla 
o acesso a saúde e demais necessidades, como ficou evidente nos relatos 
apresentados aqui. A biopolítica incide em relação aos corpos coletivos em uma 
tentativa de regula-los. As condutas governamentais visam controlar o vírus, 
porém tais medidas não conferem a garantia de direitos afim de proporcionar o 
mínimo aos indígenas e quilombolas, e por conseguinte, acabam por controlar 
os indivíduos mediante atitudes de poder face ao enfrentamento da pandemia.

338. Relato de Nilsa Nira Melo de Souza em 27 de abril de 2020, enviado via vídeo pelo aplicativo de 
WhatsApp.
339. Relato enviado por Wildison Melo de Souza em 28 de abril de 2020, via áudio pelo aplicativo de 
WhatsApp.
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Mesmo que tais aldeias indígenas e comunidades quilombolas regulem 
e autogerenciem seus CCS, suspendendo visitações tanto às comunidades, 
quanto aos museus como uma forma de defesa contra o vírus, cabe ressaltar 
que muitos problemas socias que antes já rondavam esses grupos, agora 
durante a pandemia parecem estar cada vez mais agravados e as vias de acesso 
aos direitos básicos como saúde, educação, saneamento que deveriam ser 
garantidos pelo Estado estão cada vez mais distantes do alcance dos povos 
e comunidades tradicionais. A pandemia, neste sentido, tem demonstrado 
uma situação de limite e de extrema ineficácia dos que oficialmente detém 
a tutela, deixando os indígenas e quilombolas praticamente voltados para a 
construção social de laços solidários capazes de assegurar uma resistência 
autosustentável e de propiciar a médio prazo uma autonomia política.
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